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УВОД

▪ Циљ истраживања је прикупљање и систематизација

релевантних података са националног и локалног нивоа и

мерење утицаја кризе на ову област.

▪ Анализа заснована на статистичким и емпиријским

подацима ће послужити као важна информациона основа

за усмеравање будућих активности Сталне конференције

градова и општина у домену подршке унапређењу ЛЕР-а.



МЕТОДОЛОШКИ 
ОКВИР

▪ Истраживање је спроведено применом метода 
канцеларијског и теренског истраживања.

▪ Канцеларијско истраживање је реализовано 
коришћењем методе анализе садржаја

▪ Теренско истраживање је обухватило директно 
анкетирање, односно полу-структуриране интервјуе 
са представницима јединица локалне самоуправе 
(ЈЛС).

▪ Реализација теренског истраживања је планирана на 
узорку од 30 ЈЛС, у периоду април-јули 2021. године.

▪ Узорак је дефинисан уз уважавање географског 
критеријума и критеријума величине и степена 
развијености ЈЛС. 

▪ Степен реализације узорка је 70% (21 ЈЛС)



ЈЛС

(Град/Општина)

Управни округ Степен развијености Статистички регион

(NUTS 2)

NUTS 1

Кикинда Севернобанатски II АП Војводина Северна Србија

Панчево Јужнобанатски I

Зрењанин

Нова Црња

Срдењебанатски II

III

Суботица Севернобачки I

Сомбор Западнобачки II

Нови Сад Јужнобачки I

Крагујевац Шумадија I Шумадија и западна Србија Јужна Србија

Краљево Рашки III

Шабац Мачвански II

Ивањица Моравички

Смедерево

Велика Плана

Подунавски II

III

Јужна и источна Србија

Пирот Пирот II

Врање Пчињски II

Зајечар

Књажевац

Зајечарски II

IV

Лесковац Јабланички III

Прокупље Топлица III

Бор Борски I

Ниш Нишавски I



ПОДАЦИ СА 
НАЦИОНАЛНОГ 

НИВОА

▪ Прикупљање одговарајућих макроекономских података

који се односе на економске перформансе локалних

самоуправа у години пандемије КОВИД-19

▪ Циљ: утврдити како је и у којој мери „погодила“ ЈЛС

▪ Да ли их је подједнако погодила?



ШТА СЕ ПРАТИЛО?

Кретање броја
привредних друштава
и предузетника, са
анализом раста/пада
њиховог прихода

Кретање запослености
и незапослености
током 2019. и 2020. 

године (по
делатностима)

Кретање зарада и цена
пословних некретнина
на нивоу локалних
самоуправа током

2019. и 2020. године



Кретањебројапривредних
друштаваи предузетника, са

анализомраста/пада
њиховогприхода

▪ Графикон 1. Промена броја привредних друштава, по

локалним самоуправама, 2019-2020. година (%)
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▪ Графикон 2. Десет ЈЛС са

највећим растом и са

највећим падом у погледу

броја привредних друштава

у 2020. у односу на 2019.

годину.
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Графикон 3. Промена
пословних прихода
привредних друштава, по
локалним самоуправама,
2019-2020. година (%)

-80.00 -60.00 -40.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00

Ада
Бабушница

Бела Паланка
Београд-Земун

Београд-Савски Венац
Блаце

Бујановац
Власотинце

Горњи Милановац
Житиште
Јагодина
Ковин
Кула

Лозница
Мало Црниће
Ниш-Пантелеј

Нови Пазар
Петровац на Млави

Прибој
Рума

Смедеревска Паланка
Суботица

Тутин
Чачак



▪ Графикон 4. Десет ЈЛС са

највећим растом и са

највећим падом пословних

прихода привредних

друштава у 2020. у односу на

2019. годину.Извор: приказ аутора (на бази сопственог прорачуна на основу података АПР-а).
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▪ Графикон 9. Десет ЈЛС са

највећим и 10 ЈЛС са

најмањим стопама раста број

запослених радника у току

2020. године (у односу на

претходну, 2019. годину).
Извор: приказ аутора.
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КРЕТАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНОСТИ И 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
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Графикон 10. Десет ЈЛС са највећом и 10 ЈЛС са
најмањом стопом раста броја незапослених на
евиденцији НСЗ-а у периоду 2019-2020. година



▪ Графикон 11. Десет ЈЛС са

највећом стопом раста

номиналних нето зарада (2019-

2020).
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Градови

земљиште објекти

посебни 

делови 

објеката
грађевинско 

земљиште

пословни 

објекти

пословни 

простор
релативна промена, 2019-2020. (у %)

Бор -75.53 -37.23 -11.17
Ваљево 200.87 156.74 23.81
Врање -8.33 233.57 -8.69
Вршац -24.00 -49.34 201.64

Београд 16.68 -21.39 -3.02
Ниш -44.72 847.79 -1.58

Зајечар -58.77 36.59 161.48
Зрењанин 10.16 -52.59 20.31
Јагодина 84.70 -74.62 14.76
Кикинда 120.81 75.75

Крагујевац -44.91 24.65 -7.77
Ваљево 12.29 20.91 159.99

Крушевац 191.00 -20.29 -1.28
Лесковац -8.03 -71.15 -53.78
Лозница 73.63 -22.48 -36.12

Нови Пазар 5.58 316.45 -61.81
Нови Сад 77.79 71.07 15.26
Панчево 24.96 -89.94 12.70

Пирот 168.14 2440.00 -40.53
Пожаревац 16.36 -31.62 28.43
Прокупље 28.21 -100.00 10.76
Смедерево 6.09 307.93 270.21

Сомбор -16.51 -64.22 63.75
Сремска Митровица -21.61 -74.27 37.51

Суботица 43.53 29.37 -21.78
Ужице 39.55 -1.15 -8.25
Чачак 24.21 469.51 0.60

Шабац -12.65 -50.23 -21.76

Графикон 12. Стопа раста обима прометованог пословног простора у градовима у Србији 
(2019-2020). 

Извор: приказ аутора. 

 



Графикон 13. Градови са највећим растом и са највећим падом обима промета пословног 
простора (2019-2020). 

 

  
    Извор: приказ аутора. 

 



ПРИКАЗ 
ПОДАТАКА СА 

ЛОКАЛНОГ 
НИВОА

1. Туризам

2. Инвестиције

3. Перформансе тржишта рада

4. Јавне инвестиције

5. Локални пројекти у области ЛЕР-а

6. Локални програми подршке ЛЕР-у

7. Локална подршка привреди повезана са 

санирањем последица епидемије 



ТУРИЗАМ

▪ Број долазака и број ноћења

▪ План прихода од туризма

▪ Остварење плана прихода од туризма

▪ Укупни приходи од туризма остварени у 2019. и 2020. 

години
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Број домаћих и 
број страних 

туриста
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Степен 
остварења плана 

прихода од 
туризма

▪ Није уочен значајнији утицај кризе

▪ Просечан степен остварења плана у 2019. години је

72%, док је у 2020. години 60%.

▪ Поједине ЈЛС су успеле да готово у потпуности

реализују планиране приходе од туризма, као

резултат мањег смањења домаће тражње.



Укупни 
приходи од 

туризма

▪ Значајно смањење укупних прихода од туризма.

▪ У 2020. години остварено је у просеку за 40% мање прихода од
туризма.

▪ Разлике у нивоу остварених прихода по појединачним ЈЛС је
последица чињенице да одређене локалне самоуправе нису
туристичке дестинације са потенцијалом.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ

▪ Број домаћих и страних инвестиција

▪ Висина инвестиција

▪ Број радних места у 2019. и 2020. години

▪ Осврт на планиране и остварене инвестиције и 

продуженe роковe за инвестирање – инвестицијe

које су одложене за 2021 годину) 



Број домаћих и 
страних 

инвестиција

▪ Није било значајне промене у обиму укупних инвестиција.

▪ Укупан број реализованих или започетих инвестиција у 2020. години је био 
за 10% већи од броја инвестиција у 2019. години

▪ Са аспекта односа између броја домаћих и броја страних инвестиција, уочен 
је негативан утицај кризе на број страних инвестиција

▪ Обим домаће инвестиционе активности је у 2020. у односу на 2019. годину 
повећан за 30%, док је обим страних инвестиција смањен у просеку за 20%. 
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Планиране и 
остварене 

инвестиције

▪ Уочено је одступање само када су у питању стране инвестиције 
у 2020. години. 

▪ У односу на број планираних инвестиција, у 2019. години је 
реализовано за 37% више домаћих и за 55% више страних 
инвестиција, док је у 2020. години остварено за 50% више 
домаћих и за 47% мање страних инвестиција. 
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Број домаћих и 
број страних 
инвестиција у 

појединачним ЈЛС, 
2019. и 2020. 

година
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Вредност 
домаћих и 

страних 
инвестиција
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Број 
новоотворених 
радних места

▪ Стране инвестиције су значајније већи генератор нових радних места. 

▪ Домаћа улагања су генерисала 2.959, односно 1.996 нових радних места у 2019. и 2020. 

години респективно, 

▪ Стране инвестиције су генерисале 7.486, односно 10.601 нових радних места у 2019. и 

2020. години респективно.

▪ Укупан број новоотворених радних места у години епидемије је већи за приближно 20% 

у односу на претходну годину, што се дугује неколицини реализованих великих страних 

инвестиција.
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Одложене 
инвестиције – број, 
вредност у еурима, 

број отворених 
радних места
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Перформансе 
тржишта рада

▪ Криза није имала утицај на перформансе тржишта рада.

▪ У 2020. години без посла је остало за 10% мање лица у 

односу на 2019. годину.

▪ Криза није утицала на структуру запослених који су остали 

без посла према полу, старости и степену стручне спреме. 



ЈАВНЕ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

▪ Статус јавних инвестиција у пословну,

туристичку и комуналну инфраструктуру која

је функцији ЛЕР-а, 2019 и 2020. година



Обим јавних 
инвестиција

▪ Укупно посматрано, криза изазвана корона вирусом

негативно се одразила на јавне инвестиције у ЈЛС

услед смањеног обима финансијских средстава која

се са националног или покрајинског нивоа додељују

локалним самоуправама за ове намене.

▪ Посебно је негативан утицај уочен у мање

развијеним градовима и општинама које располажу

са мање сопствених средстава за инвестиције.



Укупна вредност 
инвестиција у 

комуналну, туристичку 
и пословну 

инфраструктуру
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Локални пројекти 
у области ЛЕР, 
2019. и 2020. 

година

▪ Смањење броја и вредности пројеката недвосмислено

показује да је криза негативно утицала на доступност

средстава за финансирање ове врсте подршке привреди.

▪ Локалне самоуправе су услед кризе биле приморане да

смање издвајања из буџета за локалне пројекте. Такође,

средства која се за реализацију ових пројеката обезбеђују

из других извора су била ограничена.

▪ Број реализованих пројеката у 2020. години је смањен за

26%, а вредност пројеката за 50%.

▪ Просечна вредност реализованих пројеката у 2019. години

је 10,7 милиона РСД, а у 2020. години 6,7 милиона РСД.



Области у којима 
су пројекти 

реализовани

▪ Није уочена значајнија разлика у 2020. години у

односу на 2019. годину.

▪ Локалне самоуправе које су наставиле да реализују

пројекте у области политике запошљавања,

унапређења привредног и инвестиционог амбијента,

подршке предузетништву, изградњи инфраструктуре

и сл.



Локални програми 
подршке ЛЕР, 2019. и 

2020.  година

▪ Резултати истраживања показују да пандемија није имала

значајнији утицај на ову активност, односно да су локалне

самоуправе успеле да обезбеде релативан континуитет у

пружању подршке привреди кроз ову активност.

▪ Број реализованих програма је у години кризе за 18%

мањи у односу на 2019. годину, док је вредност програма

мања за свега 10%.

▪ Локални програми подршке у обе посматране године

реализовани су, пре свега, кроз локалне акционе планове

запошљавања, затим кроз програме подршке МСПП,

програме развоја туризма и сл.



Локална подршка 
привреди повезана 

са санирањем 
последица 
епидемије 

▪ Изразито скромна, односно у значајном броју

анализираних ЈЛС је у потпуности изостала.

▪ Од 21 локалне самоуправе, неки облик подршке

ублажавању негативних ефеката епидемије реализовало је

само 9 ЈЛС.

▪ Најчешћи облици подршке су умањење комуналне таксе за

истицање фирме на пословном простору, смањење

накнаде за заузимање јавне површине и умањење

закупнине пословног простора.

▪ Директне субвенције привреди су додељивале само 4

анкетиране локалне самоуправе.

▪ Мере локалне подршке углавном су се односиле на период

трајања ванредног стања, а ређе на дужи временски

период.



Вредност мера 
подршке

▪ Укупна вредност додељених субвенција је 470,8

милиона РСД, вредност ослобођења од плаћања

јавних прихода је 13,3 милиона РСД, а вредност

ослобођења од плаћања закупа 7,3 милиона РСД.

▪ Међутим, овакав налаз је последица нешто обимније

директне подршке 2 локалне самоуправе које су

заједно доделиле 438 милиона РСД директне

подршке, као и чињенице да део ЈЛС није доставио

податак о вредности реализованих мера подршке

што је искривило укупну слику.



ЗАКЉУЧАК

▪ Захваљујући, пре свега, ефикасној и правовременој реакцији Владе РС,
избегнуте су очекиване тешке последице кризе изазване епидемијом
вируса корона на привреду Србије.

▪ Издашним мерама фискалне и монетарне политике, као и директним
давањима, одржан је задовољавајући ниво основних макроекономских
агрегата, а пре свега тражње, инвестиција, зарада и запослености.

▪ На локалном нивоу, највећи негативан утицај кризе уочен у сектору
туризма, затим у погледу вредности јавних инвестиција и вредности
средстава за реализацију локалних пројеката подршке привреди.

▪ Криза није негативно утицала на перформансе тржишта рада и обим и
вредност инвестиционе активности домаћих привредних субјеката, док
је криза узроковала смањење броја и вредности страних инвестиција.

▪ Захваљујући неколицини инвестиција великих страних компанија, у
години епидемије остварено је повећање укупног броја новоотворених
радних места, док је број радних места која су генерисале домаће
инвестиције смањен.

▪ Локалне самоуправе успеле су да обезбеде релативан континуитет у
пружању подршке привреди кроз локалне програме подршке ЛЕР-а.

▪ Скромна подршка привреди усмерена на санирање последица
епидемије јасно показује недовољну способност локалних самоуправа
да брзо и ефикасно реагују на потребе привреде.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


